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No soc de guerres. Vaig ser ob-
jector de consciència al ser-
vei militar quan encara era 

obligatori. Intento no usar metàfo-
res bèl·liques, especialment amb el 
Procés. Per això, d’entrada, un llibre 
que es titula L’Art de la guerra no es-
tà fet per a mi. Però és un clàssic de 
la cultura xinesa i la bella i acurada 
edició que n’ha fet Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat (PAM) em 
va despertar la curiositat. La traduc-
ció, a més, té la garantia del tàndem 
Seán Golden i Marisa Presas, que 
també en firmen la introducció. 

Sunzi, sobre l’existència del qual 
hi ha dubtes, l’hauria escrit cap als se-
gles V i IV aC, quan entra en crisi el 
sistema feudal a la Xina, moment en 
què, tal com expliquen Golden i 
Presas, sorgeixen les primeres esco-
les del pensament filosòfic xinès 
“com a resposta a la crisi ideològica 
conseqüència de la crisi política”, to-
tes elles –Confuci, Mozi, Laozi– mar-
cades per un fort component ètic i cí-
vic. De fet, marcades per l’intent 
d’aturar l’estat de guerra permanent. 
En realitat, Sunzi, estrateg militar 
deslligat dels vincles feudals de vas-
sallatge (hauria aconseguit un lloc 
preeminent per mèrits propis), 
“hauria estat un pensador prou sub-
til” per disfressar el seu objectiu pa-
cifista rere un tractat sobre la guerra. 
Un tractat que es caracteritza per la 
idea de no intervenció, per privilegi-
ar la dissuasió per sobre de l’ofensi-
va, i per la flexibilitat i l’adaptabilitat. 

Sintètic i sincrètic, el tractat de 
Sunzi es va difondre a Rússia a tra-

vés dels mongols. Tolstoi el cita a 
Guerra i pau. Va arribar a l’Europa 
Occidental el 1772 gràcies a la tra-
ducció d’un jesuïta francès: una re-
edició va caure en mans de Napo-
leó. Mao Zedong el va estudiar a 
fons i l’èxit de Ho Chi Minh, que en 
seguia les ensenyances, va fer que 
els nord-americans s’hi interesses-
sin. Avui dia, per influència japone-
sa, s’ha convertit en manual de re-

ferència per al món empresarial, 
vist “no només com un compendi 
d’estratègia militar, sinó també 
com un tractat de ciència política i 
econòmica”. 

Amb un estil aforístic, a través de 
tretze capítols breus, Sunzi ensenya 
al militar o al polític o a l’empresa-
ri a guanyar. Als polítics processis-
tes els aniran bé consells bàsics com 
aquests: si l’enemic “és més fort, 
eviteu-lo”; “l’ideal suprem és vèncer 
l’enemic sense batalla”; “qui no co-
neix ni l’enemic ni a si mateix corre-
rà perill en cada batalla”; “la inven-
cibilitat resideix en la defensa”; “el 
sobirà intel·ligent és prudent i el ge-
neral eminent és cautelós”. No sé si 
ha quedat prou clar.!
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Contrastos reveladors en 
les definicions de diccionari

En part per ideologia i en part per 
cultura, paraules en principi 
equivalents tenen definicions 

divergents en diccionaris de diferents 
llengües. Són el reflex de contrastos 
importants, i sovint inconscients, en 
la comprensió de la realitat. Analit-
zem, per exemple, les definicions dels 
adjectius irredempt i irredento. Per al 
DIEC2, “un territori subjecte a do-
minació estrangera de la qual hom 
espera alliberar-lo”. Per al DRAE, 
“un territorio que una nación preten-
de anexionarse por razones históricas, 
de lengua, raza, etc.” Que el subjecte 
de la definició sigui el territori que 
volem alliberar o la nació que se’l vol 
annexionar ja diu molt de la història 
de Catalunya i Espanya i la seva ma-
nera de mirar al món.  

El contrast en el punt de vista 
s’accentua si anem als substantius 

irredemptisme i irredentismo, defi-
nits –respectivament– com a “acció 
política que vol alliberar de la domi-
nació estrangera una província, una 
regió, etc.” i “actitud política que 
propugna la anexión de un territorio 
a una nación a la que se considera 
que debe pertenecer”. No cal ser un 
geni per percebre-hi pulsions inde-
pendentistes i imperialistes, sobre-
tot tenint en compte que irredempt 
vol dir “no alliberat”, “no redimit”, 
i que alliberar i redimir són accions 
clarament encomiables. 

Fer servir les mateixes paraules 
amb sentits diferents sense ser-ne 
conscients ens condemna a no sor-
tir de debats estèrils. Com podem 
tenir, per exemple, la mateixes es-
tratègies antiterroristes si el DIEC2 
entén terrorisme com un “movi-
ment polític” i el DRAE com una 
“actuación criminal”? 

En certs casos, però, el nostre 
diccionari normatiu ens deixa amb 
el cul a l’aire. Definir nacionalisme, 
com fa el DIEC2, com a “ideologia i 
moviment que reivindica l’organit-
zació política independent d’una 
nació”, avala –en principi– que no-
més qui no té un estat pugui ser na-
cionalista. Cal urgentment afegir-hi 
l’accepció –ja al GDLC– “actitud po-
lítica derivada directament del fet 
d’atribuir un valor altíssim al fet na-
cional o a la nació”.!
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USAR LES MATEIXES 
PARAULES AMB 
SENTITS DIFERENTS 
ENS CONDEMNA A 
DEBATS ESTÈRILS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !           1/11 
 
[ 2 ] El millor d’anar  
és tornar 
ALBERT ESPINOSA / Rosa dels Vents 
234 pàgines i 17,90 !            4/8 
 
[ 3 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ 
Enciclopèdia Catalana 
264 pàgines i 19,50 !          3/14 
 
[ 4 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !         6/33 
 
[ 5 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !         2/13

[ 1 ] Capitalisme  
i democràcia 
JOSEP FONTANA / Edicions 62 
212 pàgines i 22 !                    -/1 
 
[ 2 ] Contes des de la presó 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
98 pàgines i 17,50 !               1/9 
 
[ 3 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
176 pàgines i 18,50 !           3/11 
 
[ 4 ] Cuina mare 
JOAN ROCA 
Columna 
100 pàgines i 20,90 !         2/10 
 
[ 5 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
272 pàgines i 18,50 !          5/17

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició de la setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Mister 
E. L. JAMES 
Grijalbo 
608 pàgines i 18,90 !             -/2 
 
[ 2 ] Lo mejor de ir es volver 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 
234 pàgines i 17,90 !             1/8 
 
[ 3 ] Recuerdos del futuro 
SIRI HUSTVEDT 
Seix Barral 
416 pàgines i 21 !                    -/2 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !               3/32 
 
[ 5 ] Una jaula de oro 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
320 pàgines i 20 !                 2/3

[ 1 ] El director 
DAVID JIMÉNEZ 
Libros del K.O. 
296 pàgines i 18,90 !            5/6 
 
[ 2 ] Y ahí lo dejo.  
Crónica de un proceso 
GONZALO BOYE / Roca 
224 pàgines i 15,90 !            1/8 
 
[ 3 ] Come comida real 
CARLOS RIOS  
Paidos 
320 pàgines i 17 !                7/10 
 
[ 4] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIÁN ROJAS /  Espasa 
232 pàgines i 18,90 !          3/31 
 
[ 5 ] Capitalismo  
y democracia 
JOSEP FONTANA / Crítica 
202 pàgines i 22 !                   -/1


